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Nämndinitiativ angående samarbete för våra äldres väl
Folkhälsomyndigheten har gått ut med rekommendationen att äldre (individer över 70 år) bör
stanna hemma och begränsa sina fysiska kontakter så mycket som möjligt, samt så långt som
möjligt. Detta med anledning av att smittningen av covid-19 skall förhindras i största möjliga
mån. Individer över 70 är en utpekad riskgrupp och skall skyddas så långt det är möjligt.
Sölvesborgs kommun gick då ut med informationen om att dessa äldre nu har möjligheten att
beställa hem varor av affärerna i kommunen. Det gäller alltså dagligvaror (inte
lösviktsprodukter, frukt och grönt undantaget) som de äldre kan få plockat och hemkört till
sig. De äldre betalar endast för själva varorna och varken för plockning eller hemkörning, som
sköts av kommunen, gratis. Den äldre kan endast beställa av affären (som är geografiskt
begränsad, beroende på var den äldre är bosatt) en gång per vecka mellan 08:00-10:00 på
vardagar. Den äldre faktureras sedermera av kommunen på varornas totalsumma.
Situationen för våra äldre är kritisk och kan, tyvärr, utvecklas negativt i dessa tider. Det krävs
kloka och kvicka beslut för att lindra en förvärrad situation i framtiden. Detta är ett förslag
som kan komma att rädda liv. Implementerandet av detta bör ske skyndsamt och arbetas
igenom för att få till stånd en tjänst som är så välfungerande som möjligt. Det bör också tas
med i inrättandet av en sådan tjänst hur Malmö kommun skall informera våra äldre att tjänsten
finns tillgänglig. Samarbetsavtal med de affärer i Malmö som förvaltningen finner lämpliga är
ett möjligt tillvägagångssätt.
Med anledning av ovanstående föreslår vi hälsa-, vård- och omsorgsnämnden besluta:
Att: I enlighet med förslaget snabbutreda om det är möjligt att genomföra/inleda ett
samarbete med affärsinnehavare i Malmö, med syftet att möjliggöra för Malmöborna över 70
år att kunna beställa hem dagligvaror av affärerna.
Att: Genomföra det förslag som förvaltningen föreslår.
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